หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
คณะ/สาขาวิชา
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.

2.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geography and
Geo-Information

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยํอ :
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
ชื่อยํอ

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Geography and
Geo-Information)
B.Sc. (Geography and Geo-Information)

3.

วิชาเอก
ไมํมี

4.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หนํวยกิต

5.

รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช๎
ภาษาไทย
5.3 การรับเข๎าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.4 ความรํวมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให๎ปริญญาแกํผู๎สาเร็จการศึกษา

10

มคอ.2

ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553
6.2 เริ่มใช๎ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่
11 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
4/2559 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
7.

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2561

8.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักภูมิศาสตร์
8.2 นักภูมิสารสนเทศ
8.3 นักวิชาการแผนที่ภาพถําย
8.4 นักวิเคราะห์และนักบริหารจัดการฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่
8.5 นักธรณีวิทยา
8.6 นักวิเคราะห์ภัยพิบัติธรรมชาติ
8.7 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดวําจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2559
2560
2561
80
80
80
80
80
80
80
160
240
-

2562
80
80
80
80
320
80

หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุํมวิชาภาษา
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
และเลือก
ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

133

หน่วยกิต

30
9
6
6
6
3
97
9
62
18
8
6

หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
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0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics for Life
0001402 จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self-develoment
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002501 ท๎องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต๎น 3(3-0-6)
สาหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
ในชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences and Mathematics
in Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จานวนหนํวยกิต อีก 3 หนํวยกิต ให๎เลือกจากรายวิชาตํอไปนี้
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0002403 จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics for Life
0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
0002405 ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
0002406 การรู๎สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3-0-6)
และวัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
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0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in Global Society
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Politics and Globalization
0002506 กฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย 3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
0002602 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences in Everyday Life
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and the Environment
0002805 เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
Royal New Theory of Agriculture
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น
Appropriate Technology for Life in Locality
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
4011105 ฟิสิกส์พนื้ ฐาน
Fundamental Physics
4021102 เคมี 1
Chemistry I

97
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

14
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3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
80
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
62
หน่วยกิต
2541101 ธรณีวิทยา
3(2-2-5)
Geology
2541102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thoughts
2541301 ภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Geo-Information
2541302 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น
2(1-2-3)
Introduction to Geo-Information Laboratory
2541303 การรับรู๎จากระยะไกล
3(2-2-5)
Remote Sensing
2542304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
2542305 ระบบกาหนดตาแหนํงบนโลก
3(2-2-5)
Global Positioning System
2542306 การรังวัดด๎วยภาพถํายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetry
2542401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
2542402 การทาแผนที่สามมิติ
3(2-2-5)
Three-Dimensional Mapping
2542403 การจัดทาแผนที่ด๎วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Mapping
2542404 ระบบการจัดการฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Database Management System
2543405 การเขียนโปรแกรมจัดการข๎อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ 3(2-2-5)
Spatial Data Programming on Web
2543406 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
และสิ่งแวดล๎อม
Applied Geo-Information in Natural Resources
and Environmental
2543501 สถิติวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
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Spatial Statistics Analysis
ภูมิสารสนเทศชนบทและเมือง
3(2-2-5)
Rural and Urban Geo-Information
ภูมิสารสนเทศการทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Geo-Information for Tourism
การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น 3(2-2-5)
Introduction to Research in Geography and
Geo-Information
ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Special Problems in Geography and Geo-Information
ภูมิศาสตร์โลก
3(3-0-6)
World Geography

วิชาเลือก ให๎เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2542202 ภูมศิ าสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
3(2-2-5)
Geography of Northeastern Thailand
2542307 การประมวลผลภาพเชิงเลข
3(2-2-5)
Digital Image Processing
2542308 พื้นฐานการรับรู๎จากระยะไกลชํวงคลื่นไมโครเวฟ 3(2-2-5)
Fundamentals of Microwave Remote Sensing
2542309 การสารวจภูมิประเทศ
3(2-2-5)
Topographic Survey
2542310 การสารวจรังวัดด๎วยดาวเทียม
3(2-2-5)
Satellite Surveying
2542407 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด๎านทรัพยากรที่ดิน
3(2-2-5)
Applied Geo-Information & Land Resources
2542602 การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
Eco-Tourism
2542603 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
3(2-2-5)
Assessment of Environmental Impact
2542604 ทรัพยากรธรรมชาติและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(2-2-5)
Natural Resources and Eco-Tourism
2543203 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
Thailand Geography
2543204 ภูมิศาสตร์อาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Geography
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2543408 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษี และ
3(2-2-5)
ทะเบียนทรัพย์สิน
Geo-Information for Taxmap and Asset
2543409 การประยุกต์การรับรู๎จากระยะไกล
3(2-2-5)
Applied Remote Sensing
2543410 โปรแกรมภูมิสารสนเทศประยุกต์และแบบจาลอง 3(2-2-5)
เชิงพื้นที่
Applied Geo-Information Program and Spatial Model
2543503 ภูมศิ าสตร์ชนบทและเมือง
3(2-2-5)
Rural and Urban Geography
2543605 ภูมิศาสตร์การทํองเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Geography of Thai Tourism
2543606 ทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Resources in Thai Tourism
2543607 การจัดการทรัพยากรทํองเที่ยวไทย
Management of Thai Tourism Resource
2543608 ขุมทรัพย์การทํองเที่ยวไทย
Asset of Thai Tourism Resource
2543609 การจัดการทํองเที่ยวไทย
Management of Thai Tourism
2543610 แผนที่เพื่อการทํองเที่ยว
Tourism Map
2543611 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการทํองเที่ยว
Natural Resource and Tourism Environment
2544206 ภูมิศาสตร์การเกษตร
Agricultural Geography
2544411 การสร๎างแบบจาลองภัยพิบัติ
Disaster Modeling
2544703 การสัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Seminar in Geography and Geo-Information
2544704 ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Problems in Geography of Thailand

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
2544801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านภูมิศาสตร์และ 2(90)
ภูมิสารสนเทศ
Pre-practicum in Geography and Geo-Information
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2544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านภูมิศาสตร์และ
6(450)
ภูมิสารสนเทศ
Practicum in Geography and Geo-Information
2544803 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation for Cooperative Education
2544804 สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนวิชาใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด โดยไมํซ้ากับราย
วิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนั บหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน

xxxxxxx
xxxxxxx
2541101
2541201
2541301
2541302
4021102

รหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ธรณีวิทยา
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น
ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น
เคมี 1

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
20

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx
xxxxxxx
2541102
2541303
4011105
4111101

รหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภูมิศาสตร์กายภาพ
การรับรู๎จากระยะไกล
ฟิสิกส์พื้นฐาน
หลักสถิติ

xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน 2542304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2542305 ระบบกาหนดตาแหนํงบนโลก
2542401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
2542403 การจัดทาแผนที่ด๎วยคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน 2542306 การรังวัดด๎วยภาพถํายทางอากาศ
2542309 การสารวจภูมิประเทศ
2542402 การทาแผนที่สามมิติ
2542404 ระบบการจัดการฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน 2543203 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2543405 การเขียนโปรแกรมจัดการข๎อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ
2543406 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
2543501 สถิติวิเคราะห์เชิงพื้นที่
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะด๎าน 2543204 ภูมิศาสตร์อาเซียน
2543408 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
2543502 ภูมิสารสนเทศชนบทและเมือง
2543601 ภูมิสารสนเทศการทํองเที่ยว
2543701 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น
2543702 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

21
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะด๎าน 2544103
2544411
2544703
2544801

รหัสและชื่อรายวิชา
ภูมิศาสตร์โลก
การสร๎างแบบจาลองภัยพิบัติ
การสัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ หรือ
2544803 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
2(90)
2(90)
11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะด๎าน 2544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ หรือ
2544804 สหกิจศึกษา
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6(450)
6(450)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความส าคัญ ของภาษาไทยที่ เ ป็น เครื่อ งมื อ สื่ อ สารและการแสวงหาความรู๎ ห ลั กการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับใจความสาคัญ การตี ความ การยํอ
ความ การสรุ ปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และการจัดเก็บ การสืบค๎นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตํางๆ
0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟังการพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การทักทาย การกลําวลา การแนะนาตนเองและผู๎อื่น การให๎
ข๎อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการ
ติดตํอ การอํานประกาศโฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและ
การเขียนรูปแบบตํางๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จาเป็นตํ อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน๎น
ทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ
0001401

สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics for Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพื่อ การพัฒนา
ศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
ศึกษาความหมายและความส าคัญ ของจริ ยธรรม ความสั มพัน ธ์ระหวํ างจริยธรรมกับ จริย ศาสตร์ หลั ก
จริ ย ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม การใช๎ จ ริ ย ธรรมในการแก๎ ปั ญ หาเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self-development
ความเข๎าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่นการพัฒนาเชาว์
อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทางาน
และการดาเนินชีวิต
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0002501

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎ าอยูํหั วภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืนโดยเน๎นบริบ ทด๎านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของ
ท๎องถิ่น รวมทั้งสังคมการเมือง การปกครองและด๎านเศรษฐกิจของท๎องถิ่น
0002502

การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกั บการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐความสัมพันธ์ระหวํางรัฐ
กับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตาม
ระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชน
ชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
0002601

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life
หลักการในการนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ในการดารงชีวิต อันได๎แกํ
โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมาย
และการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ ความนําจะเป็นการศึกษาความสั มพันธ์ของตัว แปรตํางๆ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก๎ปัญหา
0002701

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิ พลและมีผลกระทบตํอ
ชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผล
ข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหาความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และจากฐานข๎อมูลตํางๆ สาหรับ
การศึกษาค๎นคว๎า การทารายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอยํางมีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา
วิชาเลือก
0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและ
การเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
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0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอําน ภาษาเขมร
พื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทั กทาย การแนะนาตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการ
ฟังและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช๎ถ๎อยคาให๎เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล๎อมและ
วัฒนธรรม ใช๎คาศัพท์และโครงสร๎างในระดับพื้นฐาน
0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงคาและสานวนตํางๆ
ฝึกทักษะการฟังและพูดเน๎นสานวนที่ใช๎ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน เชํน การทักทาย การแนะนาคน
การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน
0002303

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช๎แตํงประโยคแบบงํายๆ ฝึกการออกเสียง การอําน
และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้ งฝึกทักษะการฟังและความเข๎าใจ โดยการถาม-ตอบเน๎นสานวนที่ใช๎ใน
สถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจาวัน ฝึกการทักทาย การกลําวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
ถาม-บอกทาง เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
0002403

จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics for Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับ จริย
ศาสตร์ จริยศึกษาและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ
0002404

สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการเคลื่อนไหวสูํการพัฒนา
ศักยภาพของการรั บ รู๎ เข๎าใจทัศนศิล ป์ ดนตรี และการแสดง สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
0002405

ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตํางๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข๎องใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู๎และเข๎าใจดนตรี การชมการ
แสดงดนตรีสดในรูปแบบตํางๆ
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0002406

การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตํางๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบมือ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห๎องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ๎างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัย
0002503

ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย ความส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาไทย กระบวนการเรี ย นรู๎ การ
ถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
สั งคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื องและสิ่ งแวดล๎ อ ม ความสั มพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตํางๆ
0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in Global Society
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์ ผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์ในด๎านตํางๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธารงรักษาเอกลักษณ์และ
ความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทสาคัญในโลก
0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Politics and Globalization
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ ความ สัมพันธ์ระหวํางรัฐ
กับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการเมืองไทยที่สอดคล๎องกับกระแส
โลกาภิวัตน์
0002506

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน๎าที่ของปวงชนชาว
ไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ
กฎหมายแพํงและพาณิช ย์ วําด๎ว ยบุ คคลนิติกรรม สั ญญาหนี้ ครอบครัว มรดกและเอกเทศสั ญญาตํางๆ
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะในสํวนความรู๎เบื้องต๎น
0002507

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและป้องกันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและหลักการจัดกาทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
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0002508

เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลั ทธิ
เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู๎และมีการนาไปใช๎
บํอยๆ ความหมายของการผลิต การจาหนําย จํายแจก การแบํงปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต๎นของ
อุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
0002509

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล๎อมที่
เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมตํางๆของธุรกิจ เชํน
การผลิ ต การตลาด การจั ด องค์ ก าร การจั ด การธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อ
นาไปใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ข๎อมูลขําวสาร
ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการเชิงเส๎น การนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากอดีต สูํ ปั จ จุ บั น การน าความรู๎ ท างวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มาพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันและอนาคต
0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences in Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
การท างานของระบบตํ า งๆในรํ า งกาย ความสั ม พั นธ์ ข องสิ่ ง มี ชีวิ ต กั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม สารเคมี ที่ ใ ช๎ใ นชี วิ ต
ประจาวัน ประโยชน์และโทษของการใช๎สารเคมี สารเคมีที่ตกค๎างในสิ่ งแวดล๎อม สารเคมีปราบศัตรูพืช
หลักการทางาน วิธีใช๎และการแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์
พลังงานในรูปแบบตํางๆ
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0002803

วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช๎ในการดารงชีวิต
อันได๎แกํ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให๎
พอดีกับความต๎องการของรํางกาย เมแทบอลิซึม แหลํงพลังงานและการใช๎ การคุ๎มครองผู๎บริโภค หลักการใช๎
ยา สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคลและปัจจุบัน
พยาบาล การออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลกํอนและหลั งการออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพ
ทางกาย
0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม การรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต การ
ประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
0002805

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพั นธ์ดินกับการเจริญ เติบโตของพืช ธาตุ
อาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการกาจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดตํางๆ
เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร
0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(3-0-6)
Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญและวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ หลัก การทา
ไรํนาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช๎วัสดุธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์ การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)
0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับชํางศึกษาทฤษฎี
หรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตํางๆ และปฏิบัติทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สาหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงานประจาวัน
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0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Life in Locality
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมที่ เ กี่ ย วกั บ พลั ง งานและพลั ง งานทดแทน คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต
การนาเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตในท๎องถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูล เทคโนโลยีท๎องถิ่นพร๎อม กับปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
4011105

ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Physics
เลขนัยสาคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับความร๎อน ความจุความร๎อน การขยายตัวเนื่องจากความร๎อน การถํายเทความร๎อน
4021102

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๏ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์และจลนพลศาสตร์
4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principle of Statistics
ตัวแปรสุํมและการแจกแจงความนําจะเป็น การแจกแจงความนําจะเป็นของตัวแปรสุํม
ชนิดไมํตํอเนื่อง การแจกแจงตัวอยํางสุํม การประมาณคําและการทดสอบสมมติฐานสาหรับประชากรเดียว
และสองประชากร การวิเคราะห์ข๎อมูลที่อยูํในรูปความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การอํานและแปล
ความหมายผลลัพธ์ที่ได๎จากการประมวลผลด๎วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
วิชาบังคับ
2541101

ธรณีวิทยา
3(2-2-5)
Geology
มโนทัศน์ทางธรณีวิทยา การกาเนิดโลกและการเปลี่ยนแปลง ยุคทางธรณีวิทยา ทรัพยากร
ทางธรณี ภัยพิบัติทางธรณี ธรณีวิทยาประเทศไทย และให๎มีการฝึกปฏิบัติในภาคสนาม
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2541102

ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การโคจรของโลก ภูมิอากาศ พืช สัตว์ น้า โครงสร๎างทาง
ธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ดิน หิน แรํ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ความสัมพันธ์ระหวําง
ปรากฏการณ์กับการดารงชีวิตมนุษย์ และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
2541201

แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thoughts
แนวคิด ทฤษฎี ขอบขําย องค์ประกอบ และวิวัฒนาการวิชาภูมิศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน
ภูมิปฏิสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์แบบตํางๆ และความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับมนุษย์
2541301

ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Geo-Information
ทฤษฎี หลักการ ความหมายของการรับรู๎จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบ
กาหนดตาแหนํงบนโลก ภาพถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช๎ข๎อมูลเชิงพื้นที่
2541302

ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Geo-Information Lab
ปฏิบัติการโปรแกรม รวบรวม สารวจ วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพื้นที่ และภาพถํายทางอากาศ
ภาพถํายดาวเทียม โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู๎จากระยะไกล ระบบกาหนดตาแหนํงบนโลก
และให๎มกี ารฝึกในห๎องปฏิบัติการ
2541303

การรับรู้จากระยะไกล
3(2-2-5)
Remote Sensing
ทฤษฎี ความหมาย หลักการของการรับรู๎จากระยะไกล พลังงานแมํเหล็กไฟฟ้า ดาวเทียม
สารวจทรัพยากรธรรมชาติ การแปลความหมายจากภาพถํายทางอากาศและภาพถํายดาวเทียม และการ
ประมวลผลภาพเชิงเลขเบื้องต๎น
2542304

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
ทฤษฎี ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ โครงสร๎างของข๎อมูล ชนิด ของข๎อมูล การ
นาเข๎าข๎อมูล การแก๎ไข การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลของมูลเชิงพื้นที่ ด๎วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร๎างแผนที่เชิงเลข และการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2542305

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
3(2-2-5)
Global Positioning System
ทฤษฎี ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม การคานวณ
พิกัดตาแหนํง การตรวจสอบความถูกต๎องของตาแหนํง และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
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2542306

การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammerty
ความหมาย หลักการ มาตราสํวน เรขาคณิตของภาพถํายดิ่ง การวางแผนการบิน ระยะ
เหลื่อมของภาพคูํทรวดทรง การมองภาพสามมิติ โครงขํายสามเหลี่ยมทางอากาศ การจัดภาพภายในและ
ภายนอก การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ แบบจาลองระดับ การตีความและการแปลภาพถํายทาง
อากาศ การผลิตภาพออร์โธ และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
2542401

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
ลักษณะรูปทรงของโลก เส๎นโครงและองค์ประกอบแผนที่ ระบบอ๎างอิงตาแหนํง มาตรา
สํวน ระยะทางและการคานวณพื้นที่ ทิศทาง ประเภทเส๎นชั้นความสูง ภาพตัดขวาง การใช๎ประโยชน์แผนที่
และการแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
2542402

การทาแผนที่สามมิติ
3(2-2-5)
Three-Dimensional Mapping
แผนที่สามมิติ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่หุํนจาลองภูมิประเทศ ภาพตัดขวางภูมิประเทศ
แบบสามมิติ การประมาณคําในชํวง แบบจาลองความสูงเชิงเลข การวิเคราะห์แบบจาลองพื้นผิวเชิงเลข การ
สร๎างแผนที่ภูมิประเทศสามมิติ การสร๎างแบบจาลองสิ่งปลูกสร๎าง การนาเสนอแผนที่สามมิติบนเครือขําย
อินเตอร์เน็ต และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการ
2542403

การจัดทาแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Mapping
ประเภท องค์ประกอบ การออกแบบแผนที่ด๎วยคอมพิวเตอร์ การก าหนดสั ญ ลั ก ษณ์ การ
จัดวางองค์ประกอบแผนที่ และการใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทาแผนที่เฉพาะทาง
2542404

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Database Management System
ความหมาย รูปแบบ ความสัมพันธ์ การค๎นหา การควบคุมสมวาร การใช๎งานรํวมกันของ
ความมั่น คงปลอดภัย และการบริ ห าร การออกแบบ การปรั บโครงสร๎างและการแปลงฐานข๎อ มูล การ
ออกแบบฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ ลักษณะของข๎ อมูลทางภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงข๎อมูล และให๎มีการฝึกใน
ห๎องปฏิบัติการ
2543405

การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ
3(2-2-5)
Spatial Data Programming on Web
ทฤษฎี หลักการ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการข๎อมูลทางภูมิศาสตร์
บนเว็บ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด๎วยภาษาระดับสูง เทคนิค Map Server และ API และให๎มีการฝึก
ในห๎องปฏิบัติการ
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2543406

ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Applied Geo-Information in Natural Resources and Environment
ความหมาย หลั กการ ประเภทของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล๎ อม พื้น ฐานทาง
นิเวศวิทยา แนวทางการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหา แนวทางแก๎ไขและการป้องกันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม การประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศด๎านการสารวจ เฝ้าติดตามและการจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
2543501

สถิติวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Statistic Analysis
การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความถี่ การสุํมตัวอยําง
ประชากร การประมาณคํา เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส๎นและสหสัมพันธ์ การทดสอบความ
แมํนยาของผลการวิเคราะห์ด๎วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2543502

ภูมิสารสนเทศชนบทและเมือง
3(2-2-5)
Rural and Urban Geo-Information
ความหมาย หลักการ รูปแบบการตั้งบ๎านเรือนและการตั้งถิ่นฐานของชนบทและเมือง การ
กระจาย การวัดการกระจายตัว ประเภทของการใช๎ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน วิวัฒนาการของชนบทและ
เมือง
2543601

ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geo-Information for Tourism
ระบบภูมิสารสนเทศ การทํองเที่ยว ข๎อมูลเชิงพื้นที่และข๎อมูลเชิงคุณลักษณะ การบริหาร
การทํองเที่ยว การออกแบบฐานข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลในรูปแผนที่เชิงเลข การนาเสนอข๎อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อการทํองเที่ยวผํานสื่อประสม (Multimedia) และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
2543701

การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Research in Geography and
Geo-Information
การวิจั ยอยํ างมีระบบตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช๎ข๎อมูล ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
เทคนิคการวิจัยตามขบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยผู๎เรียนต๎องทาการวิจัย 1 เรื่อง
2543702

ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Special Problems in Geography and Geo–Information
ปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือประเด็นที่นําสนใจด๎านภูมิศาสตร์และภูมิสาร
สนเทศ การรวบรวมข๎อมูล ทดลอง วิเคราะห์ แสดงผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงานผลการศึกษาอยํางมี
ระบบตามหลักและวิธีการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
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2544103

ภูมิศาสตร์โลก
3(3-0-6)
World Geography
สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐาน การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ การ
พัฒนาสภาวะแวดล๎อม ปัญหาและแนวทางการแก๎ไขภูมิภาคตํางของโลก
วิชาเลือก
2542202

ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
3(2-2-5)
Geography of Northeastern Thailand
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติสังคม ลักษณะวัฒนธรรม วิถีชุมชนกับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ศักยภาพของท๎องถิ่น การพัฒนาและผลการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกการพัฒนา
และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม
2542203

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
Introduction to Thailand Geography
บริบททั่วไปของประเทศไทย ตาแหนํงที่ตั้ง ขนาด รูปรําง พรมแดน ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ลักษณะทางเศรษฐกิจเบื้องต๎น และให๎มีการฝึก
ปฏิบัติการในภาคสนาม
2542307

การประมวลผลภาพเชิงเลข
3(2-2-5)
Digital Image Processing
ทฤษฎี หลักการพื้นฐานการรับรู๎จากระยะไกล การประมวลผลภาพเชิงเลข ข๎อมูลภาพ
ดาวเทีย ม การสื บ ค๎น การเตรี ย มข๎อมูล การปรับแก๎ความคลาดเคลื่ อนเชิงรังสี และเรขาคณิต การเน๎ น
ข๎อมูลภาพเชิงรังสีและเชิงพื้นที่ การจาแนกประเภทของข๎อมูลด๎วยวิธีการจาแนกแบบควบคุมและไมํควบคุม
การปรับแตํงข๎อมูลหลังการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต๎องของผลลัพธ์
2542308

พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ
3(2-2-5)
Fundamentals of Microwave Remote Sensing
ทฤษฎี หลักการพื้นฐานและกระบวนการของการรับรู๎จากระยะไกล แหลํงพลั งงาน
ปฏิสัมพันธ์ของพลังงาน ความถี่ชํวงคลื่นไมโครเวฟ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ ดาวเทียมสารวจ
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่บั น ทึกข๎อมูล ในชํว งคลื่ นไมโครเวฟ การประยุกต์ ใช๎ และการวิเคราะห์ ข๎อมูล จาก
ภาพถํายดาวเทียมชํวงคลื่นไมโครเวฟเบื้องต๎น
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2542309

การสารวจภูมิประเทศ
3(2-2-5)
Topographic Survey
แนวคิด ทฤษฎี การส ารวจ ชนิ ดของการส ารวจ การบั นทึก ข๎อ มูล ภาคสนามและงาน
สานักงาน แผนที่ภูมิประเทศ การฝึกปฏิบัติการนับก๎าว การรังวัดด๎วยโซํหรือเทปวัดระยะ การรังวัดด๎วย
กล๎องสารวจ การรังวัดด๎ว ยเครื่องกาหนดตาแหนํง การส ารวจภูมิประเทศด๎วยภาพถํายทางอากาศหรือ
ภาพถํายดาวเทีย ม การคานวณเนื้ อที่และปริมาตร การทาระดับด๎ว ยวิธีตํางๆ การสร๎างข๎ อมูล ความสู ง
ภูมิป ระเทศ และการแสดงข๎อมูล ความสู งบนแผนที่ภูมิประเทศ และให๎ มีการฝึ ก ในห๎ องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม
2542310

การสารวจรังวัดด้วยดาวเทียม
3(2-2-5)
Satellite Surveying
พื้น หลั กฐานด๎านการสารวจ การกาหนดหมุดบังคับทางราบและดิ่ ง ระบบพิกัดอ๎างอิง
สาหรับงานสารวจ ระบบดาวเทียมกาหนดตาแหนํง วิธีการรังวัดด๎วยดาวเทียม และให๎มีการฝึกปฏิบัติใน
ภาคสนาม
2542407

ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด้านทรัพยากรที่ดิน
3(2-2-5)
Applied Geo-Information & Land Resources
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น ทรัพยากรที่ดิน ปัญหาของทรัพยากรที่ดิน แบบแผนการ
จาแนกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์และจาแนกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล
2542602

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
Eco-Tourism
ปรัชญา แนวคิด ความหมาย รูปแบบ ขอบเขต ประเภท นโยบาย กลยุทธ์การ การมีสํวน
รํวมของนักทํองเที่ยวและชุมชน การวางแผนและการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร๎างจิตสานึก
แกํนักทํองเที่ยว และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2542603

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Assessment of Environmental Impact
หลั กการ กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล๎อม ปัจจัย ที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เทคนิค แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
และบทบาทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํอการพัฒนาอยํางยั่งยืน
2542604

ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3(2-2-5)
Natural Resources and Eco-Tourism
ความหมาย ประเภท พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ แนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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2543204

ภูมิศาสตร์อาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Geography
ปัจจัยระวางที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกลุํมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ พัฒนาการและผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community : On Vision One Identity and One Community) ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community : ASSE) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคม และวัฒนธรรม (ASEAN Socio Culture
Community : ASCC)
2543408

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Geo-Information for Taxmap and Asset
ระเบียบ วิธีการ และกฎหมายเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ขอบเขตการปกครอง การอํานขอบเขตการปกครองท๎ายประกาศกระทรวงมหาดไทย แผนที่
ภูมิประเทศ ภาพถํายทางอากาศและภาพถํายดาวเทียม ข๎อมูลเชิงพื้นที่ ระวางแผนที่ แผนที่แมํบท การ
สารวจข๎อมูลภาคสนาม ฐานข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และให๎มีการฝึกในห๎องปฏิบัติการ
2543409

การสร้างแบบจาลองภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Model
แบบจ าลองภั ย พิบั ติ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ การจั ด การเหตุฉุ ก เฉิ น การทดลอง
กระบวนการเกิ ด ของภั ย พิ บั ติ การประเมิน ผลกระทบ การเตรี ย มการป้ อ งกั น การตั ด สิ น ใจ และการ
ตอบสนองตํอเหตุการณ์อยํางมีประสิทธิภาพ
2543410

การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล
3(2-2-5)
Applied Remote Sensing
หลักการ เทคนิคการประยุกต์งานเทคโนโลยีการรับรู๎จากระยะไกล การประมวลข๎อมูลภาพ
ถํายดิจิทัล ภาพถํายดาวเทียม ข๎อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ประโยชน์ ของข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
2543411

โปรแกรมภูมิสารสนเทศประยุกต์และแบบจาลองเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Applied Geo-Information Program and Spatial Model
โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศเบื้องต๎น แบบจาลองเชิงพื้นที่ การสร๎างแบบจาลองเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์ การติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสร๎างแบบจาลองเชิงพื้นที่
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2543503

ภูมิศาสตร์ชนบทและเมือง
3(2-2-5)
Rural and Urban Geography
โครงสร๎าง หน๎าที่ของการตั้งถิ่นฐานแบบชนบท วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาพื้นฐาน
การปรับปรุงแก๎ไข ทางเลือกการพัฒนาชุมชน หน๎าที่ของเมือง ปัจจัยการเกิดเมือง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
กิจ กรรมการเปลี่ ย นแปลง การจ าแนก ขนาด สภาพโครงสร๎างภายนอกและภายในเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข๎อง ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์เมือง การจาแนกการใช๎ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภคตํางๆ การประยุกต์
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนผังชุมชนเมือง การวางแผนเกี่ยวกับด๎านที่อยูํอาศัย
การคมนาคมขนสํง การบริการสาธารณะ และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2543605

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Geography of Thai Tourism
สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้ง เส๎นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติ และ
แหลํงทํองเที่ยว องค์ประกอบของการทํองเที่ยว สถานบริการและหนํวยงานการทํองเที่ยว การวางแผน
สาหรับการจัดการทํองเที่ยว และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2543606

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Resources in Thai Tourism
ความหมาย ประเภท การกระจาย และคุณคําของทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปัญหาของทรัพยากร
แหลํงทํองเที่ยว การจัดการทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวไทย และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2543607

การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Management of Thai Tourism Resource
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ การกระจาย (Distribution) ของแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมในประเทศไทย การอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหาของการจัดการทรัพยากรทํองเที่ยว และให๎
มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2543608

ขุมทรัพย์การท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Asset of Thai Tourism Resource
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบคุณลักษณะ คุณคํา การกระจาย (Distribution) ของ
แหลํ งทํองเที่ย ว แหลํ งที่พักแรม การขนสํง อาหาร มั คคุเทศก์ สินค๎าที่ระลึ ก ปัญหาการทํองเที่ยว แนว
ทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของประเทศไทย และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
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2543609

การจัดการท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Management of Thai Tourism
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ การทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพกายและใจ การทํองเที่ยว
เพื่อการเรียนรู๎ธรรมชาติและวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเพื่อการสร๎างอาชีพ การทํองเที่ยวเพื่อสันทนาการ การ
ทํองเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์อยํางยั่งยืน ปัญหาและการจัดการทํองเที่ยวของไทย และให๎มีการฝึกปฏิบัติการใน
ภาคสนาม
2543610

แผนที่เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Map
การใช๎แผนที่เพื่อการบริหารจัดการการทํองเที่ยว การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ
ฐานข๎อมูล สร๎างข๎อมูลเชิงพื้นที่และข๎อมูลเชิงคุณลักษณะ สร๎างแบบแผนที่ และนาเสนอผํานสื่อประสม และ
ให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2543611

ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Natural Resource and Tourism Environment
ความหมาย ประเภท ความสาคัญ สภาพปัญหา แนวทางแก๎ไขและการป้องกันปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการทํองเที่ยว กฎหมายสิ่งแวดล๎อม หลักการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการทํองเที่ยว และมีการให๎ฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2544206

ภูมิศาสตร์การเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Geography
มโนทัศน์ทางการเกษตรกรรม รูปแบบ ประเภท อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ตํอการใช๎
ที่ดินทางการเกษตรกรรม การเกษตรกรรมของประเทศไทยและตํางประเทศ ปัญหา การจัดการปัญหาการ
ใช๎ที่ดินทางการเกษตรกรรม และให๎มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
2544703

การสัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(1-4-4)
Seminar in Geography and Geo-Information
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การแก๎ไขสภาพแวดล๎อมตํางๆ
โดยใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน การกาหนดนโยบาย และดาเนินการ
แก๎ไขปัญหาอยํางมีประสิทธิภาพ
2544704

ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
Problems in Geography of Thailand
ปั ญหาที่ เกิดจากเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ การตั้งถิ่น ฐาน การผลิ ต
สภาวะแวดล๎อม และการพัฒนาระดับท๎องถิ่นและระดับภูมิภาค
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2544801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2(90)
Pre-Practicum in Geography and Geo-Information
ฝึ กปฏิบั ติการการใช๎เครื่องมือในห๎ องปฏิบัติการ หลั กการ แนวคิด กระบวนการ และ
ระเบียบข๎อปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง เทคนิคการสมัครงาน และศึกษาสภาพแวดล๎อมแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2544802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
6(450)
Practicum in Geography and Geo-Information
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ตามความสนใจและคาแนะนาของคณาจารย์ โดยปฏิบัติงานตามโครงการที่ได๎รับมอบหมาย
ตลอดจนจัดทารายงานและการนาเสนอ
2544803

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation for Cooperative Education
หลักการ แนวคิด กระบวนการ สหกิจศึกษา และระเบียบข๎อปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง เทคนิคการ
สมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนาไปใช๎พัฒนาตนเอง
2544804

สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนจัดทา
รายงานและการนาเสนอ

